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Uppsala universitetsbiblioteks verksamhetsberättelse 2020
År 2020 var det första hela året med såväl sammanhållen ekonomi som samlad organisation.
Nyordningen har lett till ekonomi i balans och ökad utvecklingskraft; bibliotekstjänsterna har kunnat
levereras utan att ekonomin behövt växa i takt med universitetet i övrigt. Det år då Uppsala
universitetsbibliotek (UUB) skulle befästa den nya organisationen och samtidigt börja firandet av sin
400-åriga historia blev emellertid också året för covid-19-pandemins utbrott.
UUB:s nuvarande organisation visade omedelbart sitt värde, och den höga digitala kompetensen
kunde snabbt ställas till ett förändrat universitets behov. Digital media tillhandahölls i högre
utsträckning än någonsin, nätpublicering av universitetets forskning ökade, biblioteksundervisningen
blev över en natt digital och informationstjänsten flyttade i huvudsak över till ”Fråga biblioteket”,
som dubblerade antalet operatörer. Pandemin har inte medfört att UUB:s utveckling stannat upp. På
de flesta områdena har den istället skyndats på.
Samtidigt som UUB blev mer digitalt än någonsin hölls den fysiska verksamheten igång. Studieytor
ställdes till förfogande och tillgängliggörande av fysisk media och specialsamlingar har fortsatt, även
om det krävts utglesning och begränsningar i öppettider. Även vissa VIP-besök kunde genomföras.
Är det något pandemin har påmint biblioteket om är det dels att ett forskningsbibliotek idag
huvudsakligen vilar på sin digitala förmåga och dels att ett bibliotek av UUB:s typ är oerhört fysiskt;
biblioteksrummet fortsätter att ha en central roll i högre studier, forskning och förmedling av
biblioteksverksamhetens värden.
Biblioteksnämnden arbete har fått allt fastare former. Under 2020 kunde för första gången en VP
presenteras där budgeten integrerats i verksamhetsplaneringen. Den externa genomlysning av UUB:s
verksamhet som nämnden beställt levererades under våren 2020, och visade på styrkan och värdena i
bibliotekets verksamhet. Utredaren pekade emellertid också på universitetsövergripande frågor som
ansvar för studiemiljöer, UUB:s roll i vetenskaplig kommunikation och övergången till ”öppen
vetenskap”. Han påpekade också att bibliotekets resurser är otillräckligt kända, inte minst bland
studenter, och att det finns behov av att ge UUB plats i vetenskapsområdenas och förvaltningens
arbete.

Nationell samordning och utveckling
Medan UUB under de senaste åren gått mot ökad inre samordning, och därmed effektivitet, fortsätter
det nationella forskningsbibliotekslandskapet att vara splittrat. Kungliga biblioteket (KB) inledde
under 2020 ett omorganisationsarbete som kan leda till ökad samsyn, och styrgruppen för SUHF:s
forum för bibliotekschefer ombildades vid årets utgång till en expertgrupp under SUHF. Under året
har överbibliotekarierna vid universiteten Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala fördjupat
sitt samarbete ytterligare. Dessa olika faktorer kan komma bidra till lösning av den sub-optimering
som råder inom forskningsbibliotekens verksamheter.
I början av 2020 undertecknade de fem SLUGU-biblioteken och KB en avsiktsförklaring att försöka
digitalisera det samlade svenska trycket. Det är en ofantlig uppgift, där man emellertid i många
andra länder kommit långt, vilket i sin tur kraftigt främjat samhällets informationstillgång. I många
biblioteksfrågor ligger Sverige efter, vilket inte gynnar landets forskning och högre utbildning.
De två nationella konsortier som UUB är värd för, DiVA och Alvin, fortsätter att vara goda exempel
på nödvändigt samarbete i sektorn. I kulturarvsplattformen Alvin publicerades under 2020 den
miljonte filen från Uppsala universitet, och antalet fulltextnedladdningar ur DiVA är i nivå med
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samtliga fysiska lån – inklusive omlån – vid samtliga offentliga svenska bibliotek, folkbiblioteken
naturligtvis inräknade.
Under året som gick har UUB fortsatt att försöka tydliggöra forskningsbibliotekens roll och
betydelse. 2000-talets berättelse om de stora bibliotekens betydelse för forskning, högre utbildning
och demokrati är ofullständigt berättad, och det finns starka skäl att den berättelsen når ut. Inte minst
bör den förankras inom universitetssamarbeten och vid utbildningsdepartementet.

Situationen med anledning av covid-19
Från och med mitten av mars 2020 och under resten av året bedrevs undervisning och examination
vid universitetet helt eller delvis på distans i enlighet med rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten.
UUB har under hela 2020, med anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer,
haft biblioteken öppna för studenter, forskare och övriga anställda. De bibliotek som inte ligger på
ett campus, Carolina Rediviva och Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, har dessutom varit
tillgängliga för allmänheten. Under en kort period i slutet av året och i samband med att bibliotek
lyftes fram som en ”icke nödvändig verksamhet” av regeringen stängdes även de biblioteken för
allmänheten. Både regeringen och Folkhälsomyndigheten ändrade snart sina skrivningar, med
hänvisning till Bibliotekslagen (SFS 2013:801) och UUB öppnade åter - i begränsad omfattning - för
allmänheten en bit in på 2021.
Flera bibliotek har under året varit helt eller delvis obemannade. UUB har prioriterat att bemanna
platsoberoende digitala tjänster, framför allt den digitala referenstjänsten Fråga biblioteket.
Bibliotekets undervisning gick från att i huvudsak vara fysisk till att redan i mars och året ut i princip
enbart genomföras digitalt. Utlån av fysisk media har minskat (Bilaga 2, diagram 2.6-2.7) samtidigt
som efterfrågan på digital media har ökat inom alla vetenskapsområden (Bilaga 2, diagram 2.132.14).
Erfarenheterna från omställningen på grund av pandemin ger stöd för UUB:s långsiktiga
prioriteringar att stärka och utveckla digitala tjänster och digitalisering av tryckt material samt att
utveckla de fysiska platserna mot ökade möjligheter till studier och interaktion. Pandemin har tvingat
fram en del förändringar och sammantaget har året präglats av en hög utvecklingstakt inom många
delar av UUB.
Vikten av ett nära och välintegrerat samarbete med övriga Uppsala universitet (UU) har tydliggjorts,
men också utvecklats, inom krisarbetet under 2020.
Pandemin påverkade det ekonomiska utfallet för 2020. Resor och andra externa utbyten på plats har i
princip upphört under perioden. En del rekryteringar har senarelagts.
Pandemin har ställt krav på många medarbetare att omprioritera arbetsuppgifter och att utveckla
delvis nya kompetenser. Nya arbetssätt och samarbeten har krävts för att balansera arbete på plats
med arbete på distans. Det har haft påverkan på såväl den fysiska som den psykosociala
arbetsmiljön. Genom en kontinuerlig dialog med skyddsombud, regelbundna pulsmätningar av
medarbetarnas arbetsmiljö och tillfälliga insatser som utökad friskvård är bedömningen att UUB har
hittat fungerande rutiner för att hantera läget.

Kompetensförsörjning
Arbetet med strategisk kompetensförsörjning har skett gemensamt över avdelningsgränserna för att
genomsyra bibliotekets verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling. Under året har dialog
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förts med universitetets HR-avdelning för att ta reda på vilka kriterier som finns för att ansöka
omställningsmedel för att stödja en fortsatt hög och relevant kompetens inom biblioteket. Under
verksamhetsåret har biblioteket mött behov av kompetensförsörjning genom god planering och med
budgeterade medel, vilket medfört att en ansökan inte varit aktuell.

Arbetsmiljö och lika villkor
Under året har verksamheten haft fokus på att utveckla UUB:s systematiska arbetsmiljöarbete
(SAM) med tyngdpunkt på organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). För att stärka samverkan
har chefer och skyddsombud inom biblioteket genomgått en gemensam utbildning. Ett dialogverktyg
för att kunna göra så kallade pulsmätningar har likaså implementerats för att regelbundet undersöka
medarbetarnas arbetsmiljö och engagemang. Resultaten har gett underlag för vilka arbetsmiljöfrågor
som är viktiga att arbeta vidare med på avdelnings- och på UUB-nivå. Detta sammantaget har stärkt
förutsättningar för att arbeta effektivare med ständiga förbättringar i verksamheten.
Utöver detta har medarbetarsamtal och fysiska arbetsmiljöronder genomförts enligt årscykeln för
arbetsmiljöarbete inom universitetsbiblioteket.
Inom lika villkorsområdet har en obligatorisk utbildning inom lika villkor, diskriminering och
kränkande särbehandling genomförts för samtliga medarbetare. Biblioteket beviljades även lika
villkorsmedel från universitetet för att genomföra föreläsningar i normkritiskt bemötande samt köpa
in lika villkorsspelet för att främja dialog inom området.
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Organisation och ekonomi
Organisationsplan Uppsala universitetsbibliotek 2020

Ekonomiskt resultat
Från och med 2020 fördelas UUB:s gemensamma intäkter från konsortiet på en ram för verksamhet
och en ram för media. Kommentarerna kring utfallet för 2020 utgår från hela verksamheten
inkluderat media.
Utfallet för UUB:s intäkter 2020 uppgick till 290 mnkr vilket är en ökning med 11 mnkr jämfört
med 2019. Verksamhetsnivån mätt i kostnader uppgick till 284 mnkr vilket är en ökning med ca 24
mnkr. Årets kapitalförändring visar ett överskott på ca 6 mnkr.
Sammantaget innebär det ekonomiska resultatet för 2020 att det balanserade kapitalet per 31
december 2020 uppgår till 25,6 mnkr. Balanserat kapital inom verksamheten, i huvudsak finansierad
med biblioteksgemensamma ändamål, uppgår till 15,2 mnkr och kvarstående överskott för
finansiering av inköp av media uppgår till 3,9 mnkr. Resterande del 6,5 mnkr är reserverade för
respektive verksamhet exempelvis konsortierna Alvin och DiVA, samt projekt finansierade med
enskilda rektorsbeslut.

Intäkter
Intäkter av anslag har ökat med 1 mnkr avseende finansiering av Carolina Rediviva-ombyggnaden.
Intäkter av avgifter har minskat med 2,7 mnkr på grund av färre tryckta avhandlingar, ej fakturerad
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ersättning (förseningsavgifter och ersättning för ej återlämnade böcker som tillfälligt pausats under
covid-19-pandemin), samt att butiken på Carolina Rediviva har varit stängd större delen av året.
Intäkter av bidrag har ökat med 7,2 mnkr vilket beror till stor del på ej tidigare rekvirerade medel
från stiftelser samt nya projekt till exempel bibliotekets 400-årsjubileum. Biblioteksgemensamma
medel har ökat med 5,5 mnkr.
Intäkterna är 11,3 mnkr högre än budget. Avvikelsen består i huvudsak av ej budgeterade
anslagsintäkter för finansiering av ombyggnaden av Carolina Rediviva med 5,4 mnkr och 0,9 mnkr
för RFID (låne- och säkerhetssystemet) samt medel från stiftelser med 5 mnkr.

Kostnader
Kostnaderna för personal har minskat med 5,4 mnkr vilket beror på oförutsedda vakanser,
senarelagda personalrekryteringar samt lägre kostnader för bland annat utbildning och representation
på grund av covid-19. Lokalkostnaderna ökade med 1,6 mnkr. Ökningen avser planenliga ökade
lokaltjänstkostnader.
Driftkostnaderna ökade med 26,3 mnkr jämfört med 2019. Förändringen består av ökade ITkostnader med 3 mnkr, tjänster som tidigare utfördes av egen personal och numera köps av UIT.
Kostnader för tjänster, främst resor, och varor har minskat med 2,3 mnkr.
Mediakostnaderna har ökat med 25,6 mnkr jämfört med 2019. Den största förklaringen är att kostnad
för databasen Elsevier uteblev 2019 eftersom avtal saknades. Inför 2020 tecknades nytt avtal till en
kostnad på 18 mnkr. Resterande ökning beror på att kostnader för de transformativa OA-avtalen
ökat.
Kostnaderna är 4,1 mnkr högre än budget. Personalkostnaderna blev lägre än budget med 7,8 mnkr
vilket beror på oförutsedda vakanser och återhållsamhet under omorganisation och pandemi.
Lokalkostnader är högre än budget med 0,7 mnkr.
Driftkostnaderna överstiger budget med 5,9 mnkr. Mediakostnaderna överstiger budget med 8,2
mnkr vilket framför allt beror på att kostnader för de transformativa OA-avtalen blivit dyrare än
prognosticerat samt den pågående förflyttningen av APC-kostnaderna från forskarna
(forskningsprojekten) till bibliotekets avtal. Avvikelsen beror även på nya efterfrågade och
tillkommande prenumerationer på e-tidskrifter, som tidigare ingick i avtal med framför allt
databaserna Elsevier och Nature, och e-kursböcker för bland annat läkarstudenter.
Verksamhetens driftkostnader ligger under budget med 2,3 mnkr vilket främst beror på lägre ITkostnader än budgeterat samt att resor och utbildningar ej kunna genomföras på grund av covid-19.
Avskrivningar är högre än budget med 5,3 mnkr. Avvikelsen beror på ej budgeterade avskrivningar
för Carolina Rediviva.

Ekonomiska tabeller
Från och med 2020 fördelas UUB:s gemensamma intäkter från konsistoriet på en ram för
verksamhet och en ram för media. Intäkter och kostnader redovisas därför fördelat på verksamhet
respektive media i nedanstående tabeller. Utfall mellan 2019 och 2020 blir avvikande på
gemensamma intäkter och driftkostnader i tabell 1.
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Tabell 1 Ekonomisk redovisning – verksamheten, tkr

2020

2019

2018

2017

2016

8 120

7 037

2 973

2 644

4 295

30 483

33 221

29 482

28 041

30 917

28 853

22 788

22 745

23 119

24 729

0

211

325

252

214

Gemensamma intäkter

153 457

215 798

206 368

202 672

194 824

Summa intäkter

220 913

279 055

261 893

256 728

254 979

-111 007

-116 431

-119 638

-117 497

-114 173

-59 019

-57 434

-54 406

-54 184

-52 753

-20 892

-71 683

-76 690

-80 750

-81 395

0

-57

-37

-38

-21

-13 234

-12 534

-7 299

-6 377

-6 756

-2 419

-2 126

-2 135

-1 465

-1 564

-206 571

-260 265

-260 205

-260 311

-256 662

Årets kapitalförändring

14 342

18 790

1 688

-3 583

-1 683

*

25 685

21 830

19 825

20 074

21 075

-

51 474

55 007

59 091

55 485

Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter
Intäkter av bidrag

*

Finansiella intäkter

Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga

driftskostnader**

Finansiella kostnader
Avskrivningar
Gemensamma kostnader
Summa kostnader

varav bidrag från stiftelser med
universitetsanknuten förvaltning
**

varav mediakostnader

Källa: Raindance
Tabell 2 Ekonomisk redovisning – media, tkr

2020

2019

1 135

1 000

Gemensamma intäkter

67 840

63 000

Summa intäkter

68 975

64 000

Prenumerationsavtal

-71 222

-41 045

Enstaka monografier

-5 377

-9 829

-500

-600

-77 099

-51 474

-8 124

12 526

Intäkter av bidrag

Nordiska Afrikainstitutet
Summa kostnader
Årets kapitalförändring

Efter 2019 års bokslut har en genomgång av alla avdelningars utgående balanser (18,7 mnkr) gjorts.
Överskott om 12 mnkr avseende inköp av media reserverades för att finansiera kommande års
kostnadsökningar framför allt för att kostnader för de transformativa OA-avtalen ökar. Det
ekonomiska utfallet under 2020 medför att överskottet till övervägande del förbrukats (tab 4).
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Tabell 3 Balanserat kapital verksamheten, 2016-2020, tkr (2020 exkl media)

Ingående balans
Omfördelat kapital
Omfördelat kapital till media

2020

2019

2018

2017

2016

19 381

-4 417

-6 136

- 2 589

-1 229

-

5 008

31

36

323

-12 000

Årets kapitalförändring

14 342

18 790

1 688

-3 583

- 1 683

Utgående balans

21 723

19 381

-4 417

-6 136

- 2 589

Källa: Raindance
Tabell 4 Balanserat kapital, tkr - media, 2020

2020
Ingående balans

0

Omfördelat kapital

12 000

Årets kapitalförändring

-8 124

Utgående balans

3 876

Källa: Raindance
Under 2019 och 2020 har antalet årsarbetskrafter minskat från 178 till 156. Detta beror på
övergången av medarbetare till universitetsgemensam IT, oförutsedda vakanser och ovan nämnd
återhållsamhet under omorganisation och pandemi. Omorganisationen har även skapat möjlighet till
intern rörlighet, vilket medfört viss obalans i bemanning mellan avdelningarna. UUB:s
verksamhetsplan för 2021 utgår från en bemanning om ca 174 årsarbetskrafter.
Tabell 5 Personalstruktur (årsarbetskrafter), 2016-2020

Totalt
Administrativ personal
Bibliotekspersonal
Teknisk personal

2020

2019

2018

2017

2016

156

167

178

177

182

28

29

34

30

32

105

109

110

113

115

23

29

35

34

34

Källa: GLIS
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Biblioteksledning
Biblioteksledningen består av ÖB, biträdande ÖB samt de sju avdelningscheferna. De senare är
organisatoriskt placerade inom respektive avdelning. Sedan september 2020 är enhetschefen för
Almedalsbiblioteket placerad direkt under biträdande ÖB.
De tre medarbetarna som arbetar med Alvin och DiVA på konsortienivå är också knutna till
biblioteksledningen.

Almedalsbiblioteket
(Avdelningschef: Heléne Linder)
Almedalsbiblioteket flyttades organisatoriskt inom UUB under 2020 och är nu placerat direkt under
biträdande överbibliotekarien. Det har underlättat ett närmare samarbete mellan verksamheten på
Gotland och i Uppsala.
Inom Almedalsbiblioteket har en ny organisation för biblioteket implementerats och ett
utvecklingsarbete med att samordna delar av verksamheten med övriga bibliotek inom Region
Gotland påbörjats.
Under det annorlunda året 2020 har Almedalsbiblioteket fått hitta nya vägar för service och stöd till
Campus Gotlands studenter, lärare och forskare. Detta är mest påtagligt inom undervisning i
informationssökning och referenshanteringssystem. Precis som inom UUB i övrigt har all
undervisning skett digitalt, vilket har varit positivt för såväl kvalitet som likvärdighet.
Almedalsbiblioteket har nu helt gått över till att ge undervisning via Zoom i kombination med
digitalt material som studenterna kunnat arbeta med innan undervisningstillfället.

Konsortieledning DiVA
(Aina Svensson)
Vid årets slut hade DiVA-konsortiet 49 medlemmar inkluderat Malmö universitet som fick sin
DiVA-installation på plats under våren 2020. Intresset för anslutning till DiVA är fortsatt stort och
konsortieledningen har fått flera intresseförfrågningar under året. Föregående år kan även särskilt
uppmärksammas eftersom DiVA under hösten fyllde 20 år. Den allra första utvecklingen påbörjades
nämligen hösten 2000 och två år senare var konsortiesamarbetet bildat med fem medlemmar.
(Uppmärksammat i DiVA-bloggen: https://wiki.epc.ub.uu.se/x/0o5GB.)
Även webbstatistiken visar på fortsatt ökad användning av DiVA. Enbart under 2020 var totalt antal
nedladdningar mer än 60 miljoner och innehållet i DiVA ökade med 65 000 nya fulltexter. Därmed
närmar vi oss snart en halv miljon fria fulltexter inom konsortiet. Det har skett en större ökning av
antal nedladdningar från 2019 till 2020 jämfört med ökningar tidigare år något som skulle kunna
vara en effekt av pandemins restriktioner med ökad digital användning som följd.
Konsortiesamarbetet inom DiVA har under senare år formaliserats alltmer och är numera väl
etablerat. Vid årsstämman i maj antogs ett visionsdokument för DiVA som resultat av ett tidigare
påbörjat och genomarbetat visions- och strategiarbete. Vid samma årsstämma beslutades även om
nya ökade medlemsavgifter inom konsortiet. Den påbörjade nyutvecklingen av DiVA parallellt med
fortlöpande förvaltningsarbete medför krav på större förvaltnings- och utvecklingsbudget.
Konsortiets ökade budget har under 2020 möjliggjort förstärkning av såväl resurser för
systemutveckling och applikationsdrift som för server/lagringskapacitet.
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Det tidigare påbörjade arbetet för ett utökat och förbättrat kommunikationsarbete inom DiVAkonsortiet resulterade i början av året i en helt ny webbplats med information om DiVA och
konsortiesamarbetet på svenska och engelska (https://info.diva-portal.org/). Under 2020 har även
anslutningsavtalet mellan Uppsala universitet och enskild medlem uppdaterats, vilket innebär att
samtliga medlemmar numera har enhetliga avtalstexter oberoende av anslutningsdatum och tidigare
avtal.

Konsortieledning Alvin
(Stefan Andersson)
Publikationsdatabasen Alvin växer vidare med oförminskad kraft. Flera nya medlemmar har anslutit
sig och mängden material, liksom användningen av Alvin, har ökat snabbare än någonsin. Genom att
koppla Alvin till K-samsök1 och Europeana2 hoppas vi också kunna nå nya användargrupper och
erbjuda nya tjänster som inte tidigare var tillgängliga.
Under året har fyra nya organisationer anslutit sig till Alvin-systemet: Kungl. Konsthögskolan,
Musik- och teaterbiblioteket, Riksantikvarieämbetet (Avdelningen för arkiv och bibliotek) samt
Veterinärmuseet i Skara vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Antalet besökare i Alvin ökar stadigt från år till år och var 20 % fler under 2020 än föregående år.
Nästan 18 miljoner sidor/filer laddades ner från systemet. Av dessa är 60 % hämtade från svenska
adresser. Av övriga länder är användandet störst i USA.
Framför allt genom större importer från Kungl. Konsthögskolan och Veterinärmuseet ökade antalet
publicerade poster i Alvin mer än vanligt. I september uppnåddes 300 000 och ökningen totalt blev
ca 35 % jämfört med 2019. Även antalet publicerade digitala filer ökade med drygt 30 % och totalt
finns mer än 1 750 000 fritt tillgängliga filer i Alvin varav mer än en miljon kommer från Uppsala
universitetsbibliotek.
Som tidigare planerat har UUB under 2020 tillsammans med Riksantikvarieämbetet arbetat med att
möjliggöra hämtning av katalogposter från Alvin till K-samsök. Grundförutsättningen för detta har
varit att kunna leverera posterna enligt K-samsöks datamodell. Från UUB:s sida har ambitionen varit
att kunna få med så fullständig information som möjligt från Alvin-posterna över till K-samsök.
Detta framför allt med tanke på att Alvin blir tillgängligt för utvecklare eller andra som kan bygga
egna tjänster baserade på Alvin-data. Förutom den beskrivande katalogposten innehåller Ksamsöksposten även direktlänkar till alla digitala filer som är kopplade till posten i olika format. De
digitala filerna förs alltså inte över till K-samsök utan stannar i Alvin, men kan nås via länkar.
Alla publicerade katalogposter är öppet licensierade som CC0 Creative Commons License3 och att
de digitalt publicerade objekten är rättighetsuppmärkta enligt en standardiserad modell för
licensiering av digitala verk och alla poster har en permanent länk.
Alla data som finns i K-samsök kan också levereras vidare till Europeana.

1

K-samsök tillgängliggör kulturarvsdata från svenska museer och andra minnesinstitutioner. Här finns mer än sex
miljoner objekt som till exempel museiföremål, lämningar, bildsamlingar och arkivhandlingar,
https://www.raa.se/hitta-information/k-samsok/
2

En samlande webbresurs för hela Europa som innehåller runt 52 miljoner digitala objekt från arkiv, bibliotek och
museer från ett stort antal europeiska länder, https://www.europeana.eu/
3

En Creative Commons-licens är en av flera offentliga copyrightlicenser som möjliggör fri distribution av ett annars
upphovsrättsskyddat verk och används när en upphovsman vill ge andra personer rätt att dela, använda och bygga
vidare på ett verk som hen har skapat.
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Det digitala materialet ökar i omfattning. Därför undersöks tekniska möjligheter för en framtida, mer
storskalig lagring. Tillsammans med Avdelningen för universitetsgemensam IT (UIT) har arbete
påbörjats med att utvärdera olika tänkbara lösningar.

Avdelningen för biblioteksstöd
(Tidigare: Avdelningen för planering och stöd. Avdelningschef: Nina Svensson)
I avdelningens uppdrag ingår främst bibliotekets administrativa funktioner, samt att samordna och
utveckla biblioteksövergripande frågor.
Den 1 september fick Avdelningen för planering och ledningsstöd ett mer avgränsat uppdrag som ett
samordnat verksamhetsstöd under det nya namnet Avdelningen för biblioteksstöd. Ny
avdelningschef tillsattes. Almedalsbiblioteket placerades även direkt under biträdande
överbibliotekarien. I november övergick även uppdraget att samordna metodstöd och
kompetensutveckling inom användarcentrerade metoder (UX) från Avdelningen för
informationstjänst. De särskilda prioriteringarna i avdelningens VP för 2020 har fortsatt varit
aktuella.
Avdelningens särskilda prioriteringar för 2020 (UUB 2019/78)

1. Vidareutveckla en effektiv och tydlig ekonomistyrning.
2. Utveckla former för uppföljning och utvärdering av universitetsbibliotekets hela
verksamhet.
3. Sätta ökat fokus på frågor som rör säkerhet av lokaler och samlingar.
4. Projektleda satsningen på en ombyggnad av Tandemhallen och det förberedande arbetet för
att renovera Carolinabibliotekets läsesalar.
Inom avdelningen för biblioteksstöd har året präglats av att vidareutveckla en effektiv och tydlig
ekonomistyrning till följd av den nya organisationen för universitetsbiblioteket som infördes 1 april
2019 samt i enlighet med den finansieringsmodell som konsistoriet beslutade om i juni samma år.
Resultatet av det arbetet återfinns i den verksamhetsplanering och budget som biblioteksnämnden
fattade beslut om i december.
Parallellt har avdelningen arbetat med att utveckla former för uppföljning och utvärdering av
universitetsbibliotekets hela verksamhet. Ett samordnat arbetssätt är etablerat, som även utvärderats
kontinuerligt som en del av tertialuppföljningarna.
Säkerhetsfrågor har varit ett prioriterat område och under året har en översyn skett av
universitetsbibliotekets kris- och katastrofplan för att tydliggöra organisation, roller och ansvar.
Arbetet har bidragit till att flera åtgärder har vidtagits för att öka säkerheten inom lokaler och
samlingar samt informationssäkerhet.
Projektet med att genomföra en ombyggnation av Tandemhallen har pågått under året och
projektplanen presenterades för rektor under hösten. I samband med det efterfrågades en
komplettering av underlaget, och ärendet återremitterades för vidare utredning. Överbibliotekarien
har därefter beslutat att ta fram en strategi för en långsiktig lokalutveckling, där avdelningens
prioriterade områden med att bygga om Tandemhallen samt renovering av läsesalarna på Carolina
Rediviva kommer att ingå. Projektet är pausat i väntan på utredningen.
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Avdelningen för digitalisering
(Avdelningschef: Daniel Wadskog)
I avdelningens grunduppdrag ingår vidareutveckling av publikationsdatabaserna DiVA och Alvin,
samt arbete med att digitalisera dels det forskarstyrda materialet och dels bibliotekets eget urval.
Avdelningens särskilda prioriteringar för 2020 (UUB 2019/78)

1. Utöka och utveckla arbetet med att samordna digitaliseringsprocessen inom
universitetsbiblioteket, universitetet och inom landet i övrigt.
2. Undersöka och utnyttja för ökad extern finansiering/externt samarbete för att öka takten i
digitaliseringen av äldre material.
3. Driva utvecklingen av ny teknisk plattform för DiVA och Alvin samt se över
kostnadsmodell för medlemmarna i konsortierna.
Under 2020 har digitaliseringsarbetet varit ett prioriterat område för biblioteket. För avdelningen
innebär det verksamhetsansvar för materialdigitalisering och tillgängliggörande.
Det har arbetats med ett flertal olika forskardrivna digitaliseringsprojekt under året. Det största av
dem är Litteraturbanksprojektet som syftar till att digitalisera all svensk skönlitteratur från 1800talet. Ett hundratal verk inom Numismatik, biblioteket vid Leufstabruk, musik vid hov och
universitet vid frihetstiden, samt utgrävningsdokument från Labraunda har digitaliserats och
tillgängliggjorts. Avdelningen har även varit engagerad i projektet Juridikbok som syftar till att
digitalisera den svenska juridiska litteraturen. Den särskilda potten från rektors strategiska medel för
digitalisering har använts till att digitalisera 10 600 äldre dissertationer från Uppsala universitet.
Utöver detta har avdelningen utifrån egna prioriteringar börjat arbeta med kataloger och matriklar
från UU samt hanterat ungefär 300 individuella digitaliseringsbeställningar. Avdelningen är också
delaktig i det nationella samarbetet med att digitalisera det svenska trycket.
Under året har det säkerställts att personal och fotoskannrar och liknande maskiner finns för att
kunna möta de ökande behoven av digitaliserade samlingar och digitalt tillgängliggörande. Arbetet
med att föra DiVA och Alvin in i en ny teknisk plattform fortgår enligt plan och är en mångårig
satsning. (Mer om DiVA och Alvin ovan).

Avdelningen för informationstjänst
(Avdelningschef: Cecilia Bäckstrand)
I avdelningens grunduppdrag ingår ansvaret för att skapa stimulerande platser för studier och
forskning vid biblioteken. Avdelningen ansvarar vidare för mötet med användarna i fysisk och
digital informationstjänst samt att vidareutveckla ändamålsenliga flöden i hantering av fysiskt
material.
Särskilda prioriteringar i UUB verksamhetsplan (UUB 2019/78)

1. Synliggöra och kommunicera hur man når den digitala bemanningen (Fråga biblioteket) i
det fysiska rummet. Det ska vara enkelt och tydligt hur man kontaktar bibliotekets personal
via digitala kanaler.
2. Se över och utveckla biblioteksmiljöerna på Medicinska biblioteket, Blåsenhus och BMC i
samband med förändringar och ombyggnationer.
3. Samordna och driva på användningen av användarcentrerade metoder (UX) där det är
relevant inom hela universitetsbiblioteket.
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Pandemiåret 2020 innebar ett ökat antal ärenden till den digitala tjänsten Fråga biblioteket och
bemanningen har fått utökas för att möta behovet (Bilaga 2, diagram 2.10).
Avdelningen hade särskilt fokus på att öppna det nya Biologibiblioteket, vilket snabbt blev populärt
(Bilaga 2, diagram 2.4), samt att se över och utveckla biblioteksmiljöerna vid Blåsenhus, BMC och
Medicinska biblioteken. Vid Blåsenhusbiblioteket har bokhyllor kunnat tas bort tack vare en
minskad boksamling vilket medfört utrymme för nya studieplatser. När det gäller Medicinska och
BMC- biblioteken har utvecklingsplanerna skjutits på framtiden i väntan på beslut från
vetenskapsområdet.
På Carolinabiblioteket har en översyn av B-salen genomförts eftersom beläggningsgraden varit låg
under flera år. Åtgärderna har ökat användningen av salen trots covid-19-pandemin. På samma
bibliotek har en delvis gammal och sliten maskinpark i mikrofilmssalen resulterat i upphandling och
inköp av en ny mikrofilmsskanner.
Ett projekt för nytt bemannings- och servicekoncept för de fysiska biblioteken har genomförts i
syftet var att skapa enklare och effektivare schemaläggning av informationsdiskarna. Projektets
förslag har fastställts av ledningsgruppen och är därmed klart för genomförande under våren 2021.
Nya eller utvecklade samarbeten har skapats till följd av pandemi. Biblioteken är populära platser för
studier och för att dämpa efterfrågan något tog biblioteket initiativ till samarbete med
kuratorskonventet för att tillsammans sprida information om vilka studiemiljöer som även finns vid
studentnationerna.
De flesta evenemang har fått ställas in men däremot har välkomstmottagningen för nya studenter
kunnat genomföras om än på digital väg. Detta innebar utökat samarbete mellan biblioteket och
universitetets kommunikationsavdelning för att nå ut med information om bibliotekets service och
tjänster. Avdelningen kunde också frigöra tid för sedan länge planerad filmning av bibliotekets
studiemiljöer vilka presenteras via sociala medier i samband med höstterminsstarten.

Avdelningen för lärande- och forskningsstöd
(Avdelningschef: Ulrika Ekholm)
Avdelningen ansvarar för att ge lärande- och forskningsstöd inom biblioteksrelaterade
kompetensområden, vilket bland annat omfattar undervisning och handledning för att stärka
informationskompetens och för att främja förmågan att använda digitala metoder och verktyg för
lärande och forskning.
Särskilda prioriteringar i UUB verksamhetsplan (UUB 2019/78)

1. Att öka samverkan och närvaro på forskarutbildningsnivå genom riktad undervisning
2. Att samla lärande- forskningsstödet inom digitala metoder och verktyg för att erbjuda
biblioteksrelaterad undervisning som främjar förmågor att beskriva, analysera och
visualisera data
3. Undersöka användares upplevelser av avdelningens utbildningsinsatser, i syfte att utveckla
upplägg, läroblekt och metoder
4. Utveckla digitala lärobjekt för biblioteksrelaterat lärande i samverkan med lärplattformen
Studium samt inom kurser.
Avdelningen har gjort en uppföljning av stödet till universitetets forskare. Förbättringsområden har
identifierats i form av behov av kvalificerad dataanalys, systematiska sökningar och användarstöd i
mer komplexa databaser.

14

UPPSALA UNIVERSITET

Uppsala universitetsbiblioteks verksamhetsberättelse 2020
2021-03-15

Dnr UB 2021/12

UUB erbjuder biblioteksundervisning och -handledning (Bilaga 2, diagram 2.11-2.12) inom digitala
metoder och verktyg. Efterfrågan ökar i takt med lärande och forskning i allt högre grad utgår från
digitaliserade källor. UUB har också samarbetat med forskare om forskningsansökningar.
För att driva ett arbete med ständiga förbättringar har användardata och intervjuer med kursansvariga
genomförts. Det kan konstateras att avdelningen var väl förberedd för en snabb omställning till
digital biblioteksundervisning- och handledning via Zoom genom bland annat ökad volym och
positiv respons från studenter och lärare. Tack vare digitalt baserade insatser och service har
avdelningen kunnat effektivisera arbetet så att medarbetares tid till insatser kommit fler användare
till gagn.
Arbetet med att integrera biblioteksundervisning och resurser för digitalt lärande i Studium har
fortskridit men har också mött utmaningar i integration av digitala verktyg och system, vilket
avdelningen utvecklat vägar att hantera. På grund av personalförändringar har arbetet skiftat
riktning, men fortsätter med förnyad kraft under kommande år.
Sammantaget har fokus på e-lärande och pedagogik för digitalt baserad undervisning fått kraft av
covid-19, avdelningen har etablerat ett effektivt, delgivande och utprövande arbetssätt.

Avdelningen för media
(Avdelningschef: Cecilia Natvig)
Avdelningens grunduppdrag är att förvärva och tillgängliggöra media och samlingar för forskning
och studier.
Särskilda prioriteringar i UUB verksamhetsplan (UUB 2019/78)

1. Följa, hantera och prioritera övergången från traditionella läsavtal till läs- och
publiceringsavtal. Arbeta med kvalitetssäkring av universitetsbibliotekets open access-avtal
och ta fram riktlinjer för universitetets medlemskap och samarbeten kopplat till open access.
Arbetet sker i nära samarbete med Avdelningen för vetenskaplig kommunikation.
2. Fortsätta arbetet med digitalisering av copyrightskyddat material utifrån ett pågående
pilotprojekt inom ämnesområdet juridik. Inom pilotprojektet samarbetar
universitetsbiblioteket med representanter för förlag, advokatbyråer, domstolsväsende och
andra bibliotek.
3. Utveckla nya former för medieplanering inom ramen för i grunden radikalt förändrade
förutsättningar så som till exempel en gemensam budget, hantering av
publiceringskostnader och digitalisering av både äldre och nyare material.
2020 inleddes med att UUB tillsammans med KB och universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg,
Stockholm och Umeå undertecknade en Avsiktsförklaring om det digitaliserade svenska trycket.
Strax efter det gick pilotprojektet för Litteraturbanken över till införande i och med beviljad
finansieringen från Riksbankens jubileumsfond. UUB är nu på god väg att digitalisera alla första
utgåvor av svensk skönlitteratur från hela 1800-talet.
I och med bildandet av Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur blev
Juridikbok.se verklighet. Målet är att göra svensk juridisk litteratur tillgänglig för allmänheten utan
kostnad. Detta projekt kan även ses som startskottet för digitalisering av modernt
upphovsrättsskyddat material i Sverige.
Under året fick UUB ett antal donationsförfrågningar som både internt och nationellt har väckt
frågor om bibliotekets ansvar för samlingsbyggande. UUB initierade därför starten av ytterligare ett
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nationellt samarbete mellan de större lärosätesbiblioteken och KB för att ta ett helhetsgrepp om
samlingsbyggande och gallring av tryckt forskningsmaterial. Genom att samarbeta och nyttja
resurser gemensamt kan en bred nationell samling bevaras för att möta behoven från dagens och
framtidens forskare. Detta möjliggör även ett nationellt helhetsperspektiv vad gäller gallringsplaner.
Under 2020 har open access-effekten på samlingsbyggandet blivit tydlig. De transformativa avtalen
gör att biblioteket inte bara tillhandahåller informationsresurser för universitetets egna forskare utan
nu även har ett delansvar i att sprida vidare det universitetet publicerar. Forskarna erbjuds nu också
söktjänsten SciFree Journal Search Tool för att snabbt och enkelt hitta vilka OA-tidskrifter
universitetets har tillgång till.

Avdelningen för specialsamlingar
(Avdelningschef: Maria Berggren)
Avdelningen ansvarar för förvärv, bevarande och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar, samt
för utställningar, besök och butik på Carolina Rediviva.
Särskilda prioriteringar i UUB verksamhetsplan (UUB 2019/78)

1. Delta i arbetet med digitalisering av samlingar, främst genom urval, katalogisering och
bevarande.
2. Slutföra arbetet med digitalisering av papperskataloger. Skapa en plan för fortsatt arbete
med katalogisering av samlingar i Libris och Alvin.
3. Utveckla utställningsverksamheten i den nya utställningssalen, bland annat genom att
producera en utställning inför 400-årsjubileet.
4. Förbereda för ombyggnadsprojekt i läsesalar och delar av avdelningens kontorsutrymmen.
Arbeta för förbättrade magasinslösningar för specialsamlingar.
En förändring av avdelningens grunduppdrag ägde rum då funktionerna för besök och butik fördes
till avdelningen 1 september 2020. Bibliotekets samlade arbete med utställningar, evenemang, besök
och visningar ingår nu som en del av uppdraget. Samtidigt ökade antalet medarbetare med sex
personer och är nu sammanlagt 26 stycken.
Uppordning och registrering av samlingar är en förutsättning för att kunna efterfråga material i
fysisk form och för digitalisering. Under 2020, delvis relaterat till pandemisituationen, har
produktiviteten varit stor på detta område. Libriskatalogisering i synnerhet inom ramarna för
Leufstaprojektet har renderat ett mycket stort antal poster. Också i Alvin har mycket katalogisering
skett som bidrar till att synliggöra samlingarna (arabiska handskrifter, handskriftssamlingen svensk
vitterhet, handritade kartor, porträtt m.m.), och även kopplat till pågående externfinansierade projekt
(i synnerhet Samlingsplats Medelhavet/”Labraunda”).
Avdelningen har deltagit i arbetet med digitalisering, i samarbete med främst Avdelningen för
digitalisering och i stort sett enligt plan, även om några justeringar måst ske kopplat till
pandemiläget och bemanningssituationen vid Avdelningen för digital bild.
Arbetet med digitalisering av papperskataloger har fortsatt, men upplägget har ändrats så att
bildfångst fortsatt sker externt men indexering äger rum lokalt (indexeringen är nödvändig för att det
ska vara möjligt att söka i de digitala katalogerna). I och med pandemin har både OCR-rättning och
indexering kunnat utföras delvis som interna crowd sourcing-projekt. Ett stort antal poster har skapts
respektive rättats, kännedomen om samlingarna och katalogernas funktionalitet har ökat internt och
indexeringen har även fungerat som en sammanhållande social aktivitet i tider av hemarbete. Tre
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kataloger kopplade till kart- och bildsamlingarna återstår nu att digitalisera och projektet kommer att
fortsätta under 2021, troligen även 2022.
Formerna för verksamheten i utställningssalen har etablerats under 2020, en jubileumsutställning
finns på plats, liksom tre monterutställningar. På grund av pandemiläget och bemanningsbehov inom
Informationstjänst har dock salen hållits stängd större delen av året.
Investeringar i förbättrad belysning i Silverbibelrummet och en extra väggmonter för att kunna
exponera kartor har ägt rum. Tillstånd finns för installation av övervakningskameror i salen (och
även andra delar av Carolinabyggnaden) i syfte att ytterligare stärka säkerheten.
Inga fastslagna planer finns för närvarande rörande ombyggnad av Specialläsesalen, kontorslokalerna på plan 4 och 5 eller för den delen magasin Nedre compactus. UU:s utvecklingsplan 2050,
visionsarbete för Carolinabyggnaden och Internrevisionens granskning av museer och samlingar vid
UU är några av de utredningar som kan vara grund för aktiviteter på området.
Ett projekt som påverkats starkt av pandemisituationen är firandet av bibliotekets 400-årsjubileum.
En rad digitala aktiviteter har anordnats under 2020, men tyngdpunkten av jubileet i fysisk form
kommer att förläggas till senare delen av 2021, i förhoppning att det då blir möjligt att genomföra
arrangemang på plats och på ett festligt och värdigt sätt uppmärksamma att Uppsala universitet har
ett 400-årigt bibliotek.

Avdelningen för vetenskaplig kommunikation
(Avdelningschef: Erik Stattin)
Avdelningen utgör en väsentlig del av universitetets infrastruktur för publicering. Arbetet sker
genom aktivt stöd i publiceringsprocessen.
Särskilda prioriteringar i UUB verksamhetsplan (UUB 2019/78)

1. Fortsätta pågående samarbete med universitetsförvaltningen kring DAU (Data Access Unit),
en stödfunktion för hantering av forskningsdata inom ramen för UU-projektet
FAIRdriktning.
2. Genomföra en översyn av behov inför val av ett nytt bibliotekssystem. Inom ramen för detta
undersöks möjligheten till samarbete med andra universitetsbibliotek.
3. Öka genomslaget för den forskning som sker vid Uppsala universitet i samarbete med
övriga universitetet, till exempel genom utnyttjande av publiceringsdata.
Avdelningen för vetenskaplig kommunikation har under 2020 fortsatt att utveckla universitetets
infrastruktur för tillgängliggörande av vetenskapliga resultat och att tillhandahålla system för
användare att hitta i och använda bibliotekets fysiska och digitala samlingar.
Under året har ett förstudieprojekt genomförts, med syfte att utreda behov av funktionalitet hos ett
nytt bibliotekssystem, vilka tekniska möjligheter som finns och hur marknaden just nu ser ut. Detta
har bland annat gjorts genom en intern behovsinventering och utredande av vilka möjligheter som
några kända bibliotekssystem kan ge verksamheten att fortsatt utveckla ett gott stöd till
bibliotekspersonal och studenter, forskare och allmänhet. Grundläggande tester av system har gjorts
för att säkerställa att funktionalitet och arbetsflöden passar UUB till en viss nivå.
Syftet med förstudien har varit att skapa ett flerdimensionellt beslutsunderlag för ledningsgruppen att
ta ställning till nästa steg i det här fleråriga arbetet med att förbättra systemstödet för kärnfunktioner
i UUB:s verksamhet.
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De seminarier och möten med doktorander och forskare kring publiceringsfrågor som var planerade
för vår- och hösttermin kunde snabbt ställas om till att hållas digitalt med goda resultat och hög
tillgänglighet. Seminarier i serien ”/publish” har fokuserat på att informera om och svara på frågor
kring dels de transformativa avtal som UUB har slutit för att publicera artiklar med öppen tillgång,
liksom på hur datahanteringsplaner etableras för god hantering av forskningsdata i forskningsprojekt.
Båda dessa ämnen har väckt stort intresse och formerna och innehållet utvecklas under kommande
verksamhetsår.
Arbetet med att fortsatt utveckla stödet till forskare vid UU i hantering av forskningsdata har fortsatt
genom deltagande i projektet FAIRdriktning och etablerandet av en Data Access Unit – en
stödfunktion för tillgängliggörande av forskningsdata från UU. Fokus har bland annat legat på att
utveckla stödet för upprättandet av datahanteringsplaner vid forskningsprojekt, något som flertalet
forskningsfinansiärer (bland annat Vetenskapsrådet) i dag kräver vid finansiering. Verktyget
DMPonline finns tillgängligt för detta ändamål, och arbete har pågått med dels
informationsspridning, men också anpassning av exempelvis hjälptexter i systemet.
Granskning av metadata om UU:s vetenskapliga produktion i form av artiklar, böcker, kapitel i
böcker, m.m. är en viktig uppgift för avdelningen, liksom att fulltextversioner av publikationer blir
tillgängliga med öppen tillgång när upphovspersoner så önskar. Detta görs genom ett systematiskt
arbete genom publikationsdatabasen DiVA där både forskares egenregistrerade publikationer
granskas, liksom att automatiskt importerad metadata från Web of Science granskas. Detta för att
täcka så mycket som möjligt av UU:s vetenskapliga resultat i form av publikationer. Arbetet syftar
till att öka genomslaget för den forskning som sker vid UU.
Ett projekt har genomförts tillsammans med Avdelningen för media, med syfte att ta ut en strategisk
riktning för arbetet med öppen tillgång till publikationer från UU.
En rekrytering av bibliometriker avbröts under sommaren, men samarbetet har fortsatt med bland
annat Planeringsavdelningen vid UU, om än till mindre grad än tidigare, bland annat genom att
skapa dataunderlag och analys av UU:s open access-publicering till den årliga bibliometrirapporten
som . Särskilda underlag med kvalitetsgranskad publikationsdata har levererats i projekt på uppdrag
från både MedFarm- och SamFak-fakulteterna, i samarbete med bibliometriker på
Universitetsförvaltningen.

Evenemang och besök 2020
Evenemang och besök vid Carolina Rediviva om annat inte anges.

Utställningar
I utställningssalen på Carolina Rediviva: Jubileumsutställning med anledning universitetsbibliotekets
400 årsjubileum, samt tre utställningar i bordsmontrar:
1. Bokband
2. Turistkartor (med material ur Julius och Calla Anricks arkiv)
3. Mumin 75 år 2020
Nobelutställningar vid Uppsala universitetsbibliotek. UUB brukar i samband med tillkännagivandet
av Nobelpristagarna uppmärksamma detta genom att ställa ut litteratur och information om och av
pristagarna. Separata utställningar kopplat till ämnesområdet gjordes vid:
-

BMC-biblioteket
Carolinabiblioteket
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Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Ekonomikums bibliotek
Ångströmsbiblioteket

Ett bildspel över pristagarna gjordes för att uppmärksamma Nobelveckan. Bildspelet visades under
en vecka på digitala skärmar på biblioteken.
Med anledning av Nobelpriset 2020 uppmärksammades hedersdoktorn vid Uppsala universitet
Selma Lagerlöf, som blev den första kvinnliga Nobelpristagaren i litteratur år 1909, med en digital
utställning.

Besök
28/9 Talmansbesök från Sydkorea, Carolina Rediviva.

Bilagor
Bilaga 1 UUB Tertial 3 2020. Uppföljning av verksamheten
Bilaga 2 Diagram
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Inledning
Denna tertialrapport är en bilaga till UUB verksamhetsberättelse 2020 (Dnr UB 2021/12). Den visar
uppföljning av avdelningarnas särskilda prioriteringar från UUB verksamhetsplan (Dnr UB 2019/78)
för perioden september-december 2020, tertial 3 (T3). För uppföljning av ekonomi och personal,
samt diagram hänvisas till UUB verksamhetsberättelse 2020. Rapporter för första och andra tertialen
2020 återfinns i:
Tertial 1 Dnr UB 2020/64
Tertial 2 Dnr UB 2020/65

Uppföljning per avdelning T3
Avdelningen för biblioteksstöd
I avdelningens uppdrag ingår främst bibliotekets administrativa funktioner, samt att samordna och
utveckla biblioteksövergripande frågor. Den 1 september fick avdelningen ett mer avgränsat uppdrag
som ett samordnat verksamhetsstöd under det nya namnet Avdelningen för biblioteksstöd, samt ny
avdelningschef. Almedalsbiblioteket placerades direkt under biträdande överbibliotekarien. I
november övergick uppdraget att samordna metodstöd och kompetensutveckling inom
användarcentrerade metoder (UX ’user experience’) från Avdelningen för informationstjänst. De
särskilda prioriteringarna i avdelningens verksamhetsplan för 2020 har fortsatt varit aktuella.
Rektorsbeslut av projekt Tandemhallen pausat för vidare utredning.

Avdelningens särskilda prioriteringar enligt UUB:s
verksamhetsplan
Status

T1

T2

T3

T3 %

Klart

0

0

3

92 %

Pågår

4

4

1

8%

Ej påbörjad

0

0

0

0%

Ny

0

0

0

0%

8%

92
%

Särskilda prioriteringar i UUB verksamhetsplan (UUB 2019/78)

1. Vidareutveckla en effektiv och tydlig ekonomistyrning.
T1: Årshjul framtaget. Uppföljningsstruktur framtagen. Underlag till budgetäskande
levererat. Investeringsplanering inom UUB påbörjad.
T2: Uppföljning av investeringsbudget enligt aktuell budgetförutsättning.
T3: Uppföljning fortsätter, investeringslista uppdateras löpande i UUB ledningsgrupp.
2. Utveckla former för uppföljning och utvärdering av universitetsbibliotekets hela
verksamhet.
T1: Form för uppföljning och utvärdering utarbetad, testas under T1.
T2: I samband med T2 arbeta vidare med modell för uppföljning och utvärdering, något
anpassad efter T1. Genomföra ev. förbättringar inför T3.
T3: Modell för tertialuppföljning klar, utvärderas och förbättras.
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3. Sätta ökat fokus på frågor som rör säkerhet av lokaler och samlingar
T1: Grind beställd till Scriptores. Säkerhetsdelegationen ses över och revideras. Frågorna
hanteras av säkerhetsansvarig intendent och behandlas i Intendenturgruppen Carolina och i
Depå- och magasinsgruppen.
T2: Samma som ovan. Arbete kvarstår.
T3: Säkerhetsarbetet presenterat för UUB ledningsgrupp, ingår i avdelningens uppdrag
2021 att implementera. Grind till Scriptores monteras i januari 2021.
4. Projektleda satsningen på en ombyggnad av Tandemhallen och det förberedande arbetet för
att renovera Carolinabibliotekets läsesalar.
T1: Projektet påbörjat. Samordnaren för Depå- och magasinsfrågor är intern projektledare.
Upphandling förbereds med byggnadsavdelningen. Evakueringslokal planeras till BMC,
väntar på svar och kostnad inför rektorsbeslut.
T2: Komplettering av projektet är begärd av rektor. Avviker från tidplan pga. uppskjutet
beslut.
T3: Projekt återupptas med ny rektor. Tandem kommer att ingå i större helhetsbild.

Avdelningen för digitalisering
I avdelningens grunduppdrag ingår vidareutveckling av publikationsdatabaserna DiVA och Alvin,
samt arbete med att digitalisera dels det forskarstyrda materialet och dels bibliotekets eget urval. Ett
uppdrag som är ständigt pågående och kommer att fortsätta att så vara under många år.
Nyrekryteringar har gjorts vilket möjliggör ökad kapacitet för digitaliseringsarbetet.
Under hösten har arbetet bland annat fokuserat på förberedelser inför digitalisering av juridiskt
material för projekt Juridikbok. Digitaliserat material kommer att bli sökbart i DiVA.
Ansökan om externa medel har fått avslag. Nya ansökningar kommer att göras.
De medarbetare som kan arbetar hemifrån, medan andra såsom bildtekniker som utför
digitaliseringsarbetet måste vara på plats. Omflyttningar i fysiska lokaler och schemaläggning av
kontorsarbete har möjliggjort arbete på plats.
Utökade lagringsmöjligheter för de båda databaserna Alvin och DiVA utreds fortsatt i samarbete
med universitetsgemensam IT (UIT).
Avdelningens särskilda prioriteringar enligt UUB:s
verksamhetsplan
Status

T1

T2

T3

T3 %

Klart

0

0

0

0%

Pågår

3

3

3

100 %

Ej påbörjad

0

0

0

0%

Ny

0

0

0

0%

100
%

Särskilda prioriteringar i UUB verksamhetsplan (UUB 2019/78)

1. Utöka och utveckla arbetet med att samordna digitaliseringsprocessen inom
universitetsbiblioteket, universitetet och inom landet i övrigt.
T1: Arbetet med en nationell samordning av det svenska trycket har påbörjats.
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T2: Som ovan
T3: Som ovan, samt involverad i projektet Juridikbok.
2. Undersöka och utnyttja för ökad extern finansiering/externt samarbete för att öka takten i
digitaliseringen av äldre material.
T1: UUB står som motpart i ett tiotal externt finansierade och forskarstyrda
digitaliseringsprojekt.
T2: Samarbete med SLUGU-biblioteken kring digitalisering av den svenska juridiska
litteraturen.
T3: De externa projekt som UUB var involverade i på Riksbankens Jubileumsfond och
Vetenskapsrådet fick avslag.
3. Driva utvecklingen av ny teknisk plattform för DiVA och Alvin samt se över
kostnadsmodell för medlemmarna i konsortierna.
T1: Pågående implementering bit för bit funktionalitet i DiVA/Alvin till ny plattform, Cora.
T2: Alvins data tillgängliggörs via K-samsök - riksantikvarieämbetets kulturarvsaggregator.
Påbörjat ett samarbete med UIT med syfte att flytta lagringen av Alvins data till centrala
servermiljöer.
T3: Som ovan.

Avdelningen för informationstjänst
I avdelningens grunduppdrag ingår ansvar för utåtriktad verksamheten såsom fysisk och digital
informationstjänst, studiemiljön i biblioteksrummen, evenemang, seminarier samt föreläsningar.
Verksamheten går bra. Biblioteken har fortsatt begränsade öppettider och begränsad bemanning på
grund av pandemin. Antalet besök till UUB:s bibliotek har minskat under hela året, dock med en
topp i samband med höstens terminsstart (Bilaga 2, diagram 2.2-2.3). Avdelningen har arbetat med
att både frigöra studieplatser och hitta nya studieplatser (Bilaga 2, diagram 2.1). Det senare har gjorts
i samarbete med Kuratorskonventet och studentnationerna.
Antalet frågor till den digitala informationstjänsten Fråga biblioteket har fortsatt varit högt (Bilaga 2,
diagram 2.10). Kartor över de fysiska lokalerna och samlingars placering har tagits fram för att den
digitala informationstjänsten Fråga biblioteket ska kunna lättare lotsa personer rätt och för att
besökare på plats ska kunna hitta i lokalerna.
Biblioteken stängde för allmänheten från den 18 december 2020 på grund av de nationella
restriktioner som infördes.
Olika evenemang har varit inställda till exempel de öppna föredragen En kvart över.
Välkomstmottagningar har fått utformas på nya sätt och det har skett i samarbete med universitetets
kommunikationsavdelning.
Planerade UX-undersökningar, observationer och intervjuer, har inte kunnat göras i den utsträckning
som planerats eftersom det inte varit lämpligt under pandemin.
Arbetet med översyn av studiemiljön på Medicinska- och BMC-biblioteken har pausats i väntan på
vetenskapsområdenas beslut.
Att arbeta hemifrån har gått bra för medarbetarna. På avdelningen finns flera personer som måste
vara på plats på grund av arbetsuppgifterna som de utför. Det har varit hårt tryck på medarbetarna
och snabba förändringar som klarats bra.
Avdelningen har rekryterat tre nya medarbetare.
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Avdelningens särskilda prioriteringar enligt UUB:s
verksamhetsplan
Status

T1

T2

T3

T3 %

Klart

0

0

2

67 %

Pågår

3

3

1

33 %

Ej påbörjad

0

0

0

0%

Ny

0

0

0

0%

33%
67%

Särskilda prioriteringar i UUB verksamhetsplan (UUB 2019/78)

1. Synliggöra och kommunicera hur man når den digitala bemanningen (Fråga biblioteket) i
det fysiska rummet. Det ska vara enkelt och tydligt hur man kontaktar bibliotekets personal
via digitala kanaler.
T1: Resulterat i skyltprojekt, workshop i ’design thinking’, gjort omformuleringar för ökad
förståelse. Ökat antal frågor till Fråga biblioteket. Ökningen syns redan från januari, men i
synnerhet från mars månad. Chat-funktionen står för den största ökningen.
T2: Ärenden till Fråga biblioteket fortsätter att öka
T3: Som ovan
2. Se över och utveckla biblioteksmiljöerna på Medicinska biblioteket, Blåsenhus och BMC i
samband med förändringar och ombyggnationer.
T1: a) Medicinska biblioteket: avvakta tills UAS/UU gör klart yta som tidigare tillhörde
UUB b) avvaktar ev. medfinansierng från Blåsenhus intendentur c) arbetsgrupp på BMC
tillsatt där biblioteket medverkar.
T2: a) Medicinska bibl: avvaktas tills UAS/UU gör klar yta som tidigare tillhörde UUB b)
Ingen medfinansiering från Blåsenhus intendentur. UUB går vidare med mindre
förbättringsåtgärder inom den egna budgetramen c) arbetsgrupp på BMC tillsatt där
biblioteket medverkar
T3: Blåsenhus - mindre projekt pga. avsaknad av medfinansiering. Bokhyllor har tagits
bort, ytan används till 10 nya studieplatser, bl.a. höj- & sänkbara ståbord. Vad gäller
Medicinska- och BMC-biblioteken läggs utvecklingsplaner på i is i väntan på beslut från
vetenskapsområdet.
3. Samordna och driva på användningen av användarcentrerade metoder (UX) där det är
relevant inom hela universitetsbiblioteket.
T1: Strategi för UUB framtagen, interna arbetsgruppen utökats, internutbildningar pågår:
grundutbildning samt fördjupningskurser.
T2: Internutbildningar fortsätter, diskussion om hur förstärka arbetet inom UUB pågår i
Ledningsgruppen.
T3: Verksamhetsområdet flyttat till Avdelningen för biblioteksstöd

Avdelningen för lärande och forskningsstöd (ALF)
I avdelningens grunduppdrag ingår biblioteksundervisning, handledning, systematiska sökuppdrag,
samt forskarstöd.
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Avdelningen har en ny avdelningschef och under hösten har fokus legat på att skapa en ny
organisation inom avdelningen. En pedagogisk samordnare och en digital samordnare, samt tre
ämnesansvariga samordnare har utsetts. Ansvarsfördelning och -områden har setts över och
medarbetarna har fått ett ökat ansvar att bidra till den gemensamma verksamheten.
Hösten har gått bra. Bemanningen inför höstterminen var en utmaning eftersom personal saknades men
trots en något decimerad skara så löstes uppgiften genom en mer systematisk schemaläggning. All
utåtriktad verksamhet för avdelningen har skett i digital form. Coronaläget har varit gynnsamt eftersom
digital undervisning har inneburit flexibilitet, exempelvis har det varit möjligt att ha större grupper
samtidigt (Bilaga 2, diagram 2.11-2.12). ”Digitalt först” har genomförts på kort tid tack vare pandemin.
Avdelningen har utvecklat ett nytt sätt att arbeta genom att bygga digitalt strukturkapital, och genomföra
auskultationer och metodutveckling. Tack vare de tekniska förutsättningarna har det fungerat att arbeta
hemifrån.

Pandemin har försvårat arbetet med att knyta nya kontakter på institutionerna. Det planerade UXarbetet behövde föregås av kompetensutveckling på området och har därför blivit försenat. Nu finns
metoder på plats och UX (’user experience’) för undervisning kan genomföras.
Avdelningen arbetar strategisk utifrån två ramverk för pedagogik och digitalisering, vilket ska leda
till förstärkt kunskap och kvalitet inom digitalt lärande för bibliotekets undervisare.
Avdelningens särskilda prioriteringar enligt UUB:s
verksamhetsplan

Status

T1

T2

T3

T3 %

Klart

1

0

0

0%

Pågår

3

2

4

100 %

Ej påbörjad
Ny

0
0

0
2

0
0

0%
0%

10
0%

Särskilda prioriteringar i UUB verksamhetsplan (UUB 2019/78)

1. Öka samverkan och närvaro på forskarutbildningsnivå – genom till exempel handledning
och undervisning på program och kurser.
T1: Öppna kurser för doktorander erbjuds och planeras för, bl.a. workshops för doktorander
vid varje vetenskapsområde samt biblioteksintroduktioner för doktorander och forskare.
Coronasituationen har gjort att detta erbjuds på distans.
T2: Öppna kurser förstärks genom programråd, för att samordna och förtydliga erbjudande.
T3: Programråd etablerat, pilotprojekt för behovsinventering genomfört inom Humaniora
och forskarstuderanderåd.
2. Samla lärande- och forskningsstödet inom digitala metoder och verktyg och tydligt kunna
erbjuda biblioteksrelaterad undervisning och aktiviteter som främjar förmågor att beskriva,
analysera och visualisera data.
T1: Pågående inventering av hur UUB:s forskningsstöd ser ut idag, med syfte att bättre
kunna presentera erbjudande för forskare vid UU.
T2: Arbetsgruppen minimerad på grund av personalrörelser. Omstart i augusti och ett
förtydligat ledningsuppdrag tas fram, resurstillsättning diskuteras.
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T3: Generell nivå har stärkts inom området då fler undervisare har lärt sig delområden inom
digitala metoder och verktyg samt kvalificerad dataanalys. Kursutveckling och bemanning
fördelad på fler undervisare i avdelningen.
3. Undersöka användarnas behov och upplevelser av avdelningens digitala och fysiska
utbildningsinsatser, med syfte att utveckla upplägg, lärobjekt och pedagogiska metoder som
stärker studenters och forskares informationskompetens.
T1: UX-arbete med studenter och lärare inplanerat, för att samla in och analysera
användarbehov av undervisning.
T2: UX-arbetet har avstannat och UX-teamet pausats. Startat ett förstärkt
uppföljningsarbete för avdelningen, fokus på UX men också andra enkla
uppföljningsmetoder för att leda verksamhetsutveckling.
T3: UX-ansvarig utsedd i avdelningen, utveckling tillsammans med UUB:s UX-ansvarig
för program som passar ALF:s verksamhet. UX för undervisningsutvärdering pågår, varje
ämnesgrupp och undervisare identifierar frågor, metoder och genomför UX-pass löpande.
4. Utveckla användandet av digitala lärobjekt för biblioteksrelaterat lärande (till exempel
filmer, animationer eller digital text) i samverkan med lärplattformen Studium samt inom
kurser.
T1: Digilärprojektet går mot sitt slut, men här syns en tydlig coronaeffekt i och med att
filmer och andra lärobjekt har börjat användas för i princip alla undervisning. Också
användning av Studium för kurser har fått en skjuts av coronasituationen. Fortsatt
utvecklingsarbete att integrera användning av digitala resurser och verktyg i ordinarie
undervisningsverksamhet.
T2: Arbete med generella digitala metoder och verktyg, samt start av implementering av
lärresurser i Studium pågår med förnyad kraft. Utbildning i form av workshop i Studium
genomförs sept. Rekrytering av "IKT-pedagog" inledd.
T3: Rekrytering av IKT-pedagog som i rollen som digital samordnare ska leda, verkställa
och utmana arbetet med digitala lärresurser anpassade för avdelningen. Inventering av
behov pågår via ämnesgrupperna, som är beställare tillsammans med ledning av digital
utveckling.

Avdelningen för media
Avdelningens grunduppdrag är att förvärva och tillgängliggöra media och samlingar för forskning
och studier.
Allt har flutit på bra trots covid-19. Kommunikationsvägar med institutioner har fått ändras. Även
kompetensutveckling har fått göras på nya sätt och det har fungerat bra. Mycket arbete sköts
hemifrån.
Förvärv av e-böcker ökade med 60% jämfört med föregående år. (Bilaga 2, diagram 2.13-2.14).
Tandemprojektet (se ovan) är pausat men avdelningen arbetar för fullt med genomgång av
samlingarna.
Struktur och ramverk för projektet Juridikbok är på plats. Det återstår att fastställa standarder med
mera innan nästa steg det vill säga digitalisering. Initialt rör det sig om 500 böcker (nationellt) som
ska digitaliseras på tre år. Biblioteket har förhoppning om att få författartillstånd att digitalisera
ytterligare efterfrågade böcker.
I januari 2020 sades UUB:s samarbetsavtal med SGU (Statens geologiska undersökningar) upp.
Samarbetet med SGU är nu helt avslutat. SCB-projektet är pausat.
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Avdelningens särskilda prioriteringar enligt UUB:s
verksamhetsplan
33%
Status

T1

T2

T3

T3 %

Klart

2

2

2

67 %

Pågår

1

1

1

33 %

Ej påbörjad

0

0

0

0%

Ny

0

0

0

0%

67%

Särskilda prioriteringar i UUB verksamhetsplan (UUB 2019/78)

1. Följa, hantera och prioritera övergången från traditionella läsavtal till läs- och
publiceringsavtal. Arbeta med kvalitetssäkring av universitetsbibliotekets open access-avtal
och ta fram riktlinjer för universitetets medlemskap och samarbeten kopplat till open access.
Arbetet sker i nära samarbete med Avdelningen för vetenskaplig kommunikation
T1: Kartläggning av ’article price charge’ (APC) 2020 framtagen. God dialog med
planeringsavdelningen angående utfall T1 2020 samt prognos 2021-2024.
T2: Uppföljning av budgetutfall för APC samt nya avtal
T3: Som ovan
2. Fortsätta arbetet med digitalisering av copyrightskyddat material utifrån ett pågående
pilotprojekt inom ämnesområdet juridik. Inom pilotprojektet samarbetar
universitetsbiblioteket med representanter för förlag, advokatbyråer, domstolsväsende och
andra bibliotek.
T1: Pågående arbete med framtagande av arbetsflöde inom nationella projektgruppen.
T2: Bildande av stiftelse
T3: Arbetsflöde på plats. Digitalisering ska påbörjas.
3. Utveckla nya former för medieplanering inom ramen för i grunden radikalt förändrade
förutsättningar så som till exempel en gemensam budget, hantering av
publiceringskostnader och digitalisering av både äldre och nyare material.
T1: Prognos för mediakostnader 2020 framtagen. Rektorsdialog samt uppföljning med
planeringsavdelningen gjord.
T2: Uppföljning budgetutfall för media
T3: Som ovan

Avdelningen för specialsamlingar
Avdelningen ansvarar för förvärv, bevarande och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar, samt
för utställningar, besök och butik i Carolina Rediviva.
Den 1 september 2020 fördes funktionerna för besök och butik till avdelningen. Hösten har varit
fortsatt präglad av pandemin vilket inneburit färre besökare (Bilaga 2, diagram 2.5) och fler digitala
frågor. Fokus har varit på arbete som kunnat utföras hemifrån som exempelvis indexering av
digitaliserade papperskataloger (för förbättrad sökbarhet).
Digitaliseringsarbetet har fortsatt varit påverkat av begränsade personella resurser hos avdelningen
för digital bild. Delar av planerade digitaliseringsjobb har flyttats till 2021.
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400-årsjubiléet har drabbats eftersom tänkta evenemang inte kunnat genomföras på platsen. Ett antal
digitala evenemang har istället producerats. Instagramkontot uppsalaunilib_treasures har nu 10 320
följare, och varje vecka sker 2 000-2 500 interaktioner (dvs. sammanlagda antal ’likes’ och
kommentarer).
Utställningssalen med tillhörande butik, öppnade i augusti, men fick stänga igen från och med den
4/11.
Avdelningens särskilda prioriteringar enligt UUB:s
verksamhetsplan
Status
Klart

T1
0

T2
1

T3
1

T3 %
25 %

Pågår

3

2

3

75 %

Ej påbörjad

1

1

0

0%

Ny

0

0

0

0%

25%
75%

Särskilda prioriteringar i UUB verksamhetsplan (UUB 2019/78)

1. Delta i arbetet med digitalisering av samlingar, främst genom urval, katalogisering och
bevarande.
T1: Tidigare har beställning av en digitalisering av en del av en handskrift eller tryckt bok
inneburit att hela volymen digitaliserats. Tills vidare kan detta ej ske p.g.a. resursbrist hos
Digital Bild som har många externa digitaliseringsuppdrag.
T2: Arbete med digitalisering av samlingar i enlighet med årsplanering och utifrån
användarbeställningar.
T3: Digitalisering av grävdagböcker från Labraunda och kartor från Lövsta bruksarkiv
kommer att kunna ske först 2021, i ena fallet p.g.a. mögelskador, i det andra pandemiläget. I
övrigt har digitalisering pågått enligt särskild plan.
2. Slutföra arbetet med digitalisering av papperskataloger. Skapa en plan för fortsatt arbete
med katalogisering av samlingar i Libris och Alvin.
T1: Planeringen inför året har inte hållit i o m att leverantören av tjänsten delats upp i två
separata företag och prisbilden kraftigt ändrats. Bildfångst pågår och avdelningen inväntar
ett indexeringsverktyg för att kunna göra de digitala katalogerna navigerings- och sökbara.
Under coronasituationen har en serie hackaton anordnats för att genom ’crowd sourcing’
dels göra samlingar och digitala kataloger kända, dels öka sökbarheten. Hackaton ger 200300 rättade poster/dag.
T2: Fortsatt rättning av OCR-läsning i digitaliserade papperskataloger genom ’crowd
sourcing’. Förberedelser för indexering av brevkatalogen i internt projekt.
T3: Nu finns en funktion i IPAC-katalogen för att ta ut indexeringsstatistik: >5.000
digitaliserade kort ur brevkatalogen (av ca 80.000) har behandlats. Nya hackathon har
anordnats kring personverskatalogen, vardagseftermiddagar 15-16, under perioden 1-23
december.
3. Utveckla utställningsverksamheten i den nya utställningssalen, bland annat genom att
producera en utställning inför 400-årsjubileet.
T1: Utställningssalen och butiken håller stängt sedan 2020-03-18. Vecka 17 påbörjas
rivning av befintlig temautställning (över husets historia) och därefter påbörjas
uppbyggnaden av jubileumsutställningen om bibliotekets samlingar under 400 år.
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Utställningen beräknas vara färdig till 2020-06-15. En miniutställning om Jenny Lind har
producerats (vitrinmonter).
T2: Jubileumsutställningen färdigställdes enligt plan. Återöppningen av salen skedde först
efter sommaren, den 17 augusti, med hänvisning till läget kring coronapandemin. Under
våren producerades fyra filmer med presentationer av jubileumsutställningen och annat
material i salen, jfr https://www.ub.uu.se/om-biblioteket/utstallningar/ En digital version av
utställningen finns på UUB:s webbplats: https://www.ub.uu.se/ombiblioteket/utstallningar/uub-400-ar/
T3: Salen stängdes på nytt den 4 november (p.g.a. pandemin). Tre utställningar i
bordsmontrar har förberetts under nedstängningen: 1) Bokband, 2) Turistkartor (med
material ur Julius och Calla Anricks arkiv), 3) Mumin 75 år 2020.
4. Förbereda för ombyggnadsprojekt i läsesalar och delar av avdelningens kontorsutrymmen.
Arbeta för förbättrade magasinslösningar för specialsamlingar.
T1: Ett visionsdokument för Carolinabyggnaden är under arbete. I övrigt ingen aktivitet på
detta område. Inväntar besked från SFV angående ombyggnad av magasin Nedre
compactus.
T2: Ingen aktivitet på området.
T3: Inga ytterligare besked vad gäller magasin Nedre Compactus. Förberedande möte med
byggnadsavdelningen som fortsätter ha kontakt med SFV för att se när det kan vara möjligt
att genomföra ombyggnad och hur kostnaderna ska fördelas mellan Statens Fastighetsverk,
UU och UUB för ombyggnad av Specialläsesalen och kontorsutrymmen. Inköp av bord till
Kart- och bildläsesalen och stolar till Boksalen. Härutöver är bord beställda till Boksalen.

Avdelningen för vetenskaplig kommunikation
Avdelningen utgör en väsentlig del av universitetets infrastruktur för publicering. Arbetet sker
genom aktivt stöd i publiceringsprocessen.
Avdelningens verksamhet har inte påverkats mycket av pandemin. Det har fungerat bra att ställa om
till digital verksamhet. Avhandlingsproduktion har haft en lägre produktion under året eftersom
inflödet av avhandlingar har minskat. Det kan vara en coronaeffekt men det kan även bero på att
tryckning sker någon annanstans. UUB Avhandlingsproduktion är dock redo att möta ett eventuellt
ökat behov under 2021.
En förstudie för ett nytt bibliotekssystem har pågått under hösten. Det har genomförts med befintliga
resurser inom avdelningen med undantag av projektledaren. Parallellt med arbetet med förstudien
har stora förändringar behövt göras med bibliotekssystemet för att anpassa UUB:s verksamhet till
coronasituationen.
En systemförvaltningsplan har fastställts. I planen ingår bland annat att byta webbshoppen och
IPAC-katalogerna som används för kulturarvsmaterialet.
Avdelningen är fortsatt involverat i FAIRd-projektet, bland annat med hanteringen av
forskningsdata. Riktlinjer om hur arbetet ska gå till finns nu. UUB har varit delaktig i framtagandet.
Projektet löper ut vid årets slut 2021.
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Avdelningens särskilda prioriteringar enligt UUB:s
verksamhetsplan

Status

T1

T2

T3

T3 %

Klart

0

0

1

33 %

Pågår

3

3

2

67 %

Ej påbörjad

0

0

0

0%

Ny

0

0

0

0%

33%
67%

Särskilda prioriteringar i UUB verksamhetsplan (UUB 2019/78)

1. Fortsätta pågående samarbete med universitetsförvaltningen kring DAU (Data Access Unit),
en stödfunktion för hantering av forskningsdata inom ramen för UU-projektet
FAIRdriktning.
T1: Samarbetet inom projekt FAIRdriktning fortskrider, UUB fokuserar på datahanteringsplaner och tillgängliggörande av forskningsdata.
T2: Samarbetet inom projekt FAIRdriktning fortskrider. Nyckelpersoner har slutat.
Prioriteras än så länge inom existerande resurser.
T3: Som ovan
2. Genomföra en översyn av behov inför val av ett nytt bibliotekssystem. Inom ramen för detta
undersöks möjligheten till samarbete med andra universitetsbibliotek.
T1: Beslut om projekt för byte av bibliotekssystem har fattats, projekt under formering;
förarbete delvis gjort T1 men förstudiefas planerad för under T2-T3. Projektledare behöver
rekryteras.
T2: Förstudie initierad, fortlöper till ca december för beslut i UUB ledningsgrupp om
fortsatt arbete i projekt 2021-2022.
T3: Förstudie (i princip) klar, prioriteringen fortsätter också under 2021 efter beslut i UUB
ledningsgrupp på basis av förstudie.
3. Öka genomslaget för den forskning som sker vid Uppsala universitet i samarbete med
övriga universitetet, till exempel genom utnyttjande av publiceringsdata.
T1: Aktiviteter påbörjade för att bl.a. effektivisera processen för kvalitetsgranskning av
publiceringsdata i DiVA, liksom att projektposter i DiVA ska kunna användas för att knyta
samman projekt och publikationer på UU:s webb. Potentiellt samarbete med avdelningar på
förvaltningen kring altmetrics finns.
T2: Fortskrider, men något ofokuserat pga. för bred målbild.
T3: Som ovan
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Diagram 2.1 Antal studieplatser vid universitetsbiblioteket 2020
Blåsenhusbiblioteket
52

Biologibiblioteket 44

Specialsamlingar 36

BMC/Medcinska
biblioteket 65
Ångströmbiblioteket 77
Carolinabiblioteket 620
Geobiblioteket 124

Almedalsbiblioteket
145

Karin Boye-biblioteket
188

Ekonomikums bibliotek
325

Dag Hammarskjöld och
Juridiska biblioteket
209

Källa: Inrapporterade siffror av UUB-personal. Underlag till Sveriges officiella biblioteksstatik.
Diagram 2.2 Besök per vecka UUB
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Källa: PV Supa Reporter
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Diagram 2.3 Antal besök UUB 2020 – löpande summa
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Källa: PV Supa Reporter
Kommentar: Det totala antalet besök på UUB var 19% färre under första tertialen jämfört med 2019.
Andra tertialen hade besöken minskat med 28% och vid tredje tertialen 34%.
Diagram 2.4 Besök per vecka Biologibiblioteket

Besök per vecka (Biologibiblioteket)
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Vecka

Källa: PV Supa Reporter
Kommentar: Biologibiblioteket flyttade under 2020 till nya lokaler. Besöksstatistik för veckorna 1622 saknas på grund av inte aktiverad besöksräknare under och direkt efter biblioteksflytt.
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Diagram 2.5 Besök per vecka Carolinabiblioteket

Besök per vecka (Carolina Rediviva)
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Källa: PV Supa Reporter*
Kommentar: Carolina Rediviva hade under tertial 1 2019 begränsat öppet pga. ombyggnad därav
lägre siffror denna period.
*Räknar ej restaurang, utställningssal eller specialläsesal
Diagram 2.6 Utlån (inkl. läsesalslån) UUB per vecka

UUB - Utlån per vecka
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Diagram 2.7 Utlån (inkl. läsesalslån) UUB per månad
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Källa: Disa
Diagram 2.8 Antal besök och lån per vecka vid UUB 2020
Besök 2020
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Källa: Reporter (PV Supa) och Disa.
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Diagram 2.9 Antal besök och lån vid UUB 2011-2020

UUB - besök och lån 2011-2020
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Källa: Reporter (PV Supa) och Disa.
Anm. Carolina Rediviva ombyggnad 170401-190502. Från mars-december 2020 begränsning i
öppethållandet på grund av pandemi.
Diagram 2.10 Fråga biblioteket 2019 (jämf) och 2020

Källa: LibAnswers och Teleservice
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Diagram 2.11 UUB biblioteksundervisningstimmar per vecka 2019 (jämf) och 2020

Biblioteksundervisningen har gått från fysisk till digital form. Övergången skedde mycket snabbt,
men undervisningen har pågått med samma intensitet. I och med övergången till Zoom har tillfällen
med flera mindre grupper gjorts om till färre tillfällen med fler deltagare.
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Källa: LibInsight
Diagram 2.12 UUB biblioteksundervisningstimmar per vecka – löpande summa 2019
(jämf) och 2020
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Diagram 2.13 Nedladdat licensierat material av användare från Uppsala universitet

Användningen av e-resurser har ökat under 2020, vilket kan ses som en coronaeffekt. En viktig
faktor till ökningen av nedladdat material är att många förlag införde tillfällig fri tillgång till större
delar av sitt licensierade material för att s a s hjälpa lärosätena under covid-19-pandemin.
Användandet har ökat hela året.
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Källa: ScienceDirect, Wiley, SpringerNature, JSTOR, Highwire, Taylor & Francis
Kommentar: Denna graf visar de plattformar som forskare på UU använder mest. Antalet
nedladdade artiklar från UUB:s mest populära tidskriftsplattformar ökade med 24 procent under
2020 jämfört med året innan.
Diagram 2.14 Förvärv av e-böcker vid UUB

Källa: GOBI
UUB ökade e-boksförvärvet med 60% jämfört med 2019, vilket bedöms vara en covid-19-effekt.
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